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Lyhetene  fra London  14L7  k1.19.3o.

RUSSLAND° Russerne kjemer håranakket mot store tyske styrker som treng-
er seg inn i Voronesjområdet i det store'slaget om Don.

På midten av fronten fortsetter de tyske angrep syd for byen Bogusjar hvor
det først for et par dager siden ble meldt om kamper.

Om forntens sydlige del blir det meldt uofficielt at tyskerne har rykket
ennu lenger frem.

Det blir også meldt at fientlige tropper har gått fram øst for Lisisjansk
som ble rømmet av de russiske tropper i løpet av lørdag og søndag.

Nordvest for Yoskva, hvor det har vært bitre kamper, er tyskerne holdt til-
bake ved to punkter, heter det i en Tassmelding.

I ettermiddag kom det melding om at tyskerne har gått.over elven Don i
Voronesj-avsnittet, Det siste overslag går ut på 800 fientlige tanks nu er kom,
met over til elvens østre bredd.

Av alle frontmeldinger som blir kringkastet av Moskva-radioen, fremgår det
tydnlig at tyskernes fremrykning skyldes deres tallmessige overlegenhet. I
dagens russiske kommunike heter det om kampene i Voroneej-området: Det var ved å
,samel kraftige styrker på en smal front at tyskerne greidde å bryte gjennom i
Voronesj-avsnittet. De russiske tropper kjemper tappert videre.

I kampene på midtavsnittet av fronton syd for Bogusjar er det 3 fientlige
kolonner som angriper. I meldinger i ettermiddag het det at 2 av disse kolonnene
forgjeves forsøkte å omgå og omringe russerne. Den russiske linjen holdt, til
hovedstyrken hadde inntatt en bedre stilling.

Det er meldinger idag om at russerne har rettet vellykkede motangrep nord-
vest for Moskva. Under kampene i detta området har tyskerne forsøkt  seg  med
fallskjermtropper. Do fleste av dem ble skutt ned før de nådde bakken, resten
ble utryddet like etterpå. En russisk avdeling på denne front har i løpet av to
dagers kamp drept 2.000 tyskere og ødelagt 54 fientlige tanks. Under et over-
raskelsesangrep mot fire fientlige flyplasser ble oVer 100 tyske fly ødelagt  av
russiske bombefly.

MIDTOSTEN: I det britiske kommunikeet fra Kairo idag heter dets
det nordlige avsnitt av ørkenfronten har de britiske styrker slått tilbake

angrep av fientlige tanks og infanteri  i  lastebiler. I det sydlige avsnitt har
en britisk kolonne vært i kamp med fientlige kolonner. - Virksomheten i luften
har vært mere intens over slagområdet. Britiske jagerfly- jager-bombefly og lette
bombefly har angrepet tysk-italienske landingaplasser i El Daba-området har
også angrepet en kolonne av fientlige tanks og en stor samling fientlige kjøre-
tøyer. En del fientlige tanks ble ødelagt. Minst 6 fientlige fly ble skutt ned-
Andre ble odelagt på bakken - Under de tysk-italienske luftangrep på Malta igår
skjøt britiske jagerfly ned minst 5 fly og skadet andro. I disse omfattende
operasjonene gikk 1 hritisk fly tapt.

Tidligere var det blitt meldt at britiske krigsskip hadde bombardert Mersa
Matruh. Over  700  runder med høyeksplosive granater ble fyrt på havneområdet like
før daggry søndag. Et middelsstort ammuniejonsskip ble sprengt luften, kyst-
batteriene ble brakt til taushet og havneanleggene ble tilintetgjort med bredsid-
er.

I Syd-Afrika heter det at alle norske i stridsdyktig alder nu er under
fanene. En aV dem, Karl Borgen, ble nylig tildelt en utmerkelse fcr tapperhet

'under kampane i Libya.

DEN VESTEUROPEISKE FRONT: En stor styrke britiske bombefly angrep inatt
mål i Ruhr-området. Mange branner blo satt i gang. 5 britis.e3 fly savnes.

Igår ettermiddag angrep britiske bombofly som var eskortert av Spdtfire-fly
jernbanetomtene i Boulogne. 3 britiske fly savnes.
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Vi kan vente oss stoxe ting av Quislings partnero. De vil  ikke

stille seg likeglad overfor det 501 mynd5xjhetees forear sog. Av menn som hylder

ansvarsprincippet kan vi vente moUge ord ng handlineer.
Dor or en liten ting de snart vel få rettet på, De vil sorge for at forbudet

met å trykke bibler i Norge blir opehovet. De vil nok sa utvei til  å  hindre at-

det papir som finnes i landet beSlaglagt til trykning av nazimakulatur. Når

de blir gjort oppmerksem på saken og jeg er sikker på at de sitter og lytter nu -

så vil de nok ikke la den mistanken sitte seg at de ikke bryr seg om enten det

blir trykt bibler eller ei. Riktignok arkl,rer Falch Hansen at Gud krevar og

venter av den nowske kirken ut den skal oin oppsisjon ovarfor den nye

mra og omhyggelig studere det Aye sam f unnssyn og samiunnsliv, men den mulighet

er tilstede at der er en annen partne som har hvisket ham dette i øret. De vil

studere den nye samfunrsånd og samfunrs'iv De  Vil  gå  I  fengslene, de vil se på

torturkemrene, de vil overvaro eksekusjonur, de vil gå inn i hjemmene til de hvis

menn eller søsken er drept eller blir pint eg de vil ta seg'litt av russiske og

polske fanger oeså.  DL  vil studere hvordan det arter seg med mulighet for mat

og klmr til mødre og barn hvos forensfeeDre er falt i unåde og lider overlast av

den grunn. De vil studere hva systemet  :1:od  gislar betyr innenfor rammen av den

Aye ordning som er Guds ordning. De vil sote  seg  inn i de norske lmreres skjebne,

de son lider fordi de tenkte mere på barnas sjel enn på sine egne kår De vil

se om det kan vare sant at noen ramp, s'rm kalles hird, kan skyte seg inn under

førerprinsimpet og slå omkring seg 2:1 fl banditter, enten det rammer barn eller

kvinner eller andre uskyldiee.
De har et maget interescant studiefolt,  oe  de vil - som sagt - ikko stille

seg likeelad overfor noe fl7 dst SOM  staten foretar sog. En av dem, f.eks. en

Zwilgneyer, vil uten tvil reise ut tål Eulendet for å studere det samfunnesyn som

har skapt det sanfunnsliv som er igjen defe En avstikker til Televåg vil også gd.

meget interessante bidrag til forståelso av den nyo ordning Når de skriver ned

sine inntrykk og sender dem til 1")::Ossufl9 vil evrighoten sorge for tt kjensgjerning-

ene blir omskrevet i samsvar ned den nye mras kxav. Quislings geistliehet har

allerede fra starten vennet aeg til denrc tingenes tilstand..Man skal  ikke  stå

Guds ordning - connuren innbolattot inot, den er sann.

Den norsk-) presso har on rik orfarg på dette område. Det kan synes  for-

bausende at avisene er bogynt å tenke i den ewad i takt og samsvar med det nye

samfunnssyn og sanfunnsliv at de bruker neyaktig de samme overskr$fter og

skriver de sarame ledende artikier. rår un nyhet som glede:2 tyskerne - f.eks. om

senkede norsko skip - står innrammet  i. tJrgL-raLd i cn avis, kan man være sikker

på  at det etår i one andre også. Uttaler en C.Vis avsky for at on tyok beddel ikke

lenger er blant de levendes tall, set går den camme avskyen igjon over hele linjen.

Skyt gislene, de kan ha det så wodt nLr de ;endre ikke vil lare. Eilledstoffet,

plasseringen, ordvalget, den nye prdning er helt perfekt geneemført.

Dan nye mra har neeot å bestille. Fe:orprinsi.pmet med ansvar er etahlert

overalt, sier Falch Hansen. La oss kristne 'edve oss over det, sier han. Det nye

prinsipp er så godt gjennonfert at selv em en beon kcemee til å setto sitt navn

under noe annet enn det han haw ekreeet, st. liegcr ansvaret der hvor det bør

ge, nemlig hos ham. Det samme.or tilfalle mad avisene.

Lokal-nytt.

Fra aller påliteligste hold vi nottat nedenstående nedlemsoppgave for

NS ungdomsfylking. 3ylkingen har t±lsenn i Viken "Aust"  672  medlenmer pr.1/7 d.å.,

i Stor-Oslo 982, Viken "Vest" 606, Hedemark og Opland 1048, Telanark  3079 Sør-

landet  7047  Vestlandet  504,  Trel:dolag 698, TL'ilegaland 215, Nord-Norge 318 og

Utenriks 3 medlemmer. Tilcamflen foe helJ landot + "Utenril-s"  6.059, i  sannhet et

imponerende tall når man tar i. betraktn-ing e barn ned fel 8-år er regnet med.

Vi noteror dessuten med isteresse at dar rçlg har vart 35 utmeldelser.
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